Primera conferència del pla de foment de valors «Esport és més»
dijous, 10 de desembre de 2015 14:00

«Aprèn a comunicar-te per a transmetre valors» és la conferència que impartiran demà els
psicòlegs, Paco Pérez i Pere Serra, a les 19.00 hores a la sala d'Actes de Cultura. Aquesta és
la primera conferència inclosa dins el pla de foment valors esportius «Esport és més» que
impulsa el Consell de Formentera a través de l'àrea d'Esports, i finança conjuntament amb el
Govern Balear amb una partida total de 15,000 euros, entre ambdues institucions, segons ha
explicat el conseller de l'àrea, Jordi Vidal.

Fins al pròxim mes de juny diversos especialistes del món esportiu de l'illa impartiran
conferències dividides segons el públic al qual van dirigides.

Per tots els públics es faran a la sala d'Actes de Cultura, i a més de la de demà hi haurà
altres dues, una titulada «Recursos per als tècnics davant conflictes a l'esport base. Dinàmica i
solucions» de Carlos Murillo i Michael Romero, i altra anomenada «Solidaritat i cooperació al
tercer món» que impartirà Javier Colomo. A més, Luis Elcacho, Toni Roig i Asier Fernández,
oferiran la següent ponència: «Treball amb valors a l'esport, de la iniciació fins a l'elit. Com han
evolucionat els valors en el temps».

Altres 3 ponències s'impartiran als centres escolars de l'illa. La primera serà «Cooperació al
tercer món mitjançant l'esport» de Javier Colomo. La segona «Sacrifici, elit i motivació, el somni
olímpic» de Asier Fernández i Mateo Sanz, i la tercera serà «Hàbits d'higiene bucodental i la
seua importància a l'esport» d'Indra Roig.

També es faran trobades mensuals per assessorar als clubs esportius i els seus entrenadors,
monitors, directius o esportistes, on es tractaran temes com «Coaching i normalització social
per a equips i individuals» o «Recursos per als tècnics davant els conflictes a l'esport base:
dinàmica i solucions» per part de Pere Serra i Michael Romero.

Així mateix, també es repartirà material informatiu com tríptics o punts de llibre, entre els
escolars i els assistents a les conferències i s'elaborarà un vídeo promocional. L'objectiu és
fomentar la importància dels valors esportius com la companyonia, el respecte o l'esforç, entre
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d'altres, segons ha destacat Jordi Vidal. «La singularitat de la nostra illa reafirma la importància
de l'educació en valors mitjançant l'esport com a eina per desenvolupar-nos com a persones i
créixer socialment», ha manifestat el conseller.
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